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Sammanträdesdatum
2017-04-12

Diarienummer

Tid och plats

2017-04-12 klockan 13.00–16.45
Kommunstyrelsens sessionssal

Närvarande Ledamöter

Peter Dafteryd (C), Ordförande
Hans-Inge Sältenberg (C)
Margareta Fredriksson (L), 1:e vice ordförande
Anna-Lena Carlsson (C)
Anette Andersson (L) ej § 66
Bengt Bivrin (MP)
Ronnie Brorsson (S), 2:e vice ordförande
Lena Martinsson (S), 2:e vice ordförande
Kent Hansson (S)
Siwert Hjalmarsson (M)
Mattias Gustafsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Elisabeth Johansson (C) § 66

Närvarande ersättare

Rolf Pettersson (S)
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Leif Andersson (S)
Maria Reinholdsson kommunchef, Lars-Erik Hansson ekonomichef, Joel
Wetterberg controller, Elin Solvang, plan och byggchef samt Björn
Richardsson, översiktsplanerare

Övriga närvarande

Justeringens tid och plats
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Kommunledningskontoret 2017-04-19
Paragrafer

Ralf Karlsson

§§ 45-71

Peter Dafteryd
Lena Martinsson

Hans-Inge Sältenberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-04-12

Datum då anslaget sätts upp

2017-04-20

Datum då anslaget tas ned

Protokollets förvaringsplats
Underskrift

Ralf Karlsson, kommunsekreterare

2017-05-11
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §45

Dnr: KS/2017-0095

Information/samråd
Kommunstyrelsens beslut
att notera informationen

Information Migration - Päivi Leandersson

Päivi visar på vad som görs och kommunens ansvar för våra nyanlända. Päivi förklarar
och går igenom de olika begreppen och visar på hur vi jobbar med våra
kommunanvisande genom att visar på och förklara demokratiska värderingar,
mänskliga rättigheter, påverkan på natur och miljö, vårt rättsväsen och allmän
samhällsorientering.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §46
KSAU §50

Dnr: KS/2016-0524

Avfallsplan Strömstad 2025
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta avfallsplan 2025

Sammanfattning av ärendet

Den nuvarande Kretsloppsplanen (Avfallsplanen) antogs i Kommunfullmäktige 200910-29. Planen skulle gälla för perioden 2009-2013. Ett beslut togs i Tekniska
nämnden 2013-03-05 att ta fram en ny Avfallsplan.
Avfallsplanen utgör tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna
kommunens renhållningsordning som ska styra arbetet med avfallsfrågor. Arbetet
med den nya Avfallsplanen Strömstad 2025 har pågått sedan 2013 och arbetet har
utförts av Ramböll Sverige AB i nära samarbete med tjänstemän och politiker från
olika förvaltningar och nämnder.
Avfallsplanen syftar till att uppnå nationella, regionala och lokala mål gällande
avfallshantering och resurshushållning. Under arbetet har fyra huvudmål identifierats
och dessa följer den så kallade avfallshierarkin (avfallstrappan) som i första hand
syftar till att undvika att avfall uppkommer.
När planen slutligen är fastställd måste det även göras en uppgradering av
renhållningsföreskrifterna för att renhållningsordningen ska bli komplett.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29
Tekniska nämnden protokoll 2016-10-04
Tjänsteskrivelse Eiton Ohlsson 2016-09-27
Samrådsredogörelse 2016-09-20
Avfallsplan Strömstad 2025, granskningshandling 2016-04-25
Avfallsplan Strömstad 2025, Bilagor, granskningshandling 2016-04-25
Sammanträdesprotokoll 2013-03-05, Dnr TN/2013-0004

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta avfallsplan 2025

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §47
KSAU §51

Dnr: KS/2016-0204

Årsredovisning 2016
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att Årsredovisningen för 2016 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2016. Rapporten
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt resultat
och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning för styrelse,
nämnder och bolag samt personalredovisning.
Kommunens resultat uppgår till 37,6 mnkr att jämföra med budget på 13,5 mnkr.
Nämnderna redovisar budgetöverskott på 8,4 mnkr. Större poster som har påverkat
årets resultat är
Statsbidrag flyktingverksamhet 10,5 mnkr
Realisationsvinst kapitalplaceringar 15,2 mnkr
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 3,4 mnkr
Nedskrivning anläggningstillgångar -1,6 mnkr
Kommunkoncernens resultat uppgår till 42,1 mnkr att jämföra med budget på 20,8
mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, AB
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt.
Årets investeringar uppgår till 83,2 Mnkr att jämföras med budget på 265 Mnkr. Det är
främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora investeringarna
skett. Som exempel kan nämnas trossbrygga/fender och tryckbank i färjelägen. Större
projekt tillhörande taxefinansierad verksamhet inom VA är Österröd reningsverk, VA
Lilla Åseröd, dagvatten Seläter samt reinvesteringar i avloppsledningar.
Uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål visar att inom många av
fokusområden är målen delvis uppfyllda. Fokusområde där målen inte uppfyllts är
Bygga, Bo och Miljö, Medarbetare. Fokusområde där målen är helt uppfyllda är ekonomi
och processer. Att målen inte är uppfyllda betyder inte att verksamheterna inte arbetat
för att uppfylla målet utan det kan bero på yttre omständigheter som inte kan påverkas
eller att indikatorn för måluppfyllelsen är en stor utmaning.
De finansiella målen uppnås och de finansiella riktlinjerna efterlevs. Ekonomin är i
balans över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital.
Investeringarna har finansierats utan externa lån och särskilda medel har avsatts för att
möta stigande pensionskostnader. Verksamheterna håller sig inom sina ramar, med ett
fåtal undantag, och arbetar löpande med att öka effektiviteten.
Fortfarande kvarstår behov av att förbättra verksamhetsstyrningen och att arbeta mer
systematiskt med uppföljning och analys.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10
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Sammanträdesdatum
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Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är jämförelsevis stark. Ett
kommunövergripande förändringsarbete har genomförts under året, för att med
förstärkt ledning och styrning säkerställa verksamhetens kvalitet och ekonomi i balans
över tiden.
Kommunen uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-03-22
Årsredovisning 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att Årsredovisningen för 2016 godkänns

Protokollsanteckning

Lars-Erik Hansson, ekonomichef föredrar ärendet

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §48
KSAU §52

Dnr: KS/2017-0124

Årsredovisning 2016 Strömstads kommuns förvaltade fonder
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för
år 2016 enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar av Strömstads kommuns
förvaltade stiftelsefonder för år 2016. Dessa har varit föremål för granskning och
godkänts av revisor Anders Bergman på A0-revision och kommunens revisor Lars Flodin.
Kommunstyrelsen i Strömstads kommun, tillika styrelse för bilagda stiftelse-fonder, har
att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för år 2016 för
stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan av ekonomiavdelningen skickas till
revisorerna som kompletterar med revisionsberättelser och sitt undertecknande av
sammanställningen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29
Tjänsteskrivelse av redovisningsekonom Bengt Andersson, 2017-03-07
PM från revisor till Kommunstyrelsen
Årsredovisning 2016 – stiftelsefonder

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för år
2016 enligt bilaga.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §49
KSAU §56

Dnr: KS/2016-0250

Finansiell rapport 2016
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att finansiell rapport för 2016 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Det totala marknadsvärdet uppgår till 111 mnkr 2016-12-31. Värdet på aktierna uppgick
till 42 mnkr och på räntebärande värdepapper 69 mnkr.
Totalt ökade värdet på placeringarna med 4,9% och sedan start är värdeökningen 108%.
Under året gjordes en övergång från Etiska fonder till Hållbara fonder som minskat
exponeringen mot företag verksamma inom oljebranschen, råvaror och fossila bränslen.
Detta som ett led i Strömstads kommuns vision om att vara fossiloberoende 2030.
På grund av det låga ränteläget med minusränta har en ny modell för att hantera
överlikviditet införts. Den går ut på att kommunen erhåller en kostnadsfri kredit samt
att överlikviditeten placeras i en korträntefond. Genom detta ökar
avkastningsmöjligheterna på de likvida medlen samt att kommunen inte belastas med
kostnader för innestående likviditet.
20 mnkr är sedan år 2013 placerad i fond vars syfte är att användas till framtida
investeringar.
Kommunen har för närvarande inga lån i egen balansräkning. Upplåningsbehov kommer
att uppstå under 2017.
Avsaknaden av lån i egen balansräkning innebär vare sig ränterisk eller annan risk som
följer med extern finansiering. Däremot kan upplåning bli aktuellt inom snar framtid då
en omfattande utbyggnad av reningsverket ska genomföras.
De kommunala bolagens upplåning har ökat med 35 mnkr under året och uppgår nu till
1 219,7 mnkr fördelat på 895,7 Mnkr i koncernen Strömstadsbyggen och 324 Mnkr i
Strömstadslokaler. Strömstadsbyggen har under året upplånat 15 mnkr och
StrömstaNet 20 mnkr. Kommunen har utbetalat aktieägartillskott till bolagen på totalt
3,7 mnkr. Den höga belåningen i bolagen där motsvarande belopp är kommunal borgen
innebär att det föreligger en viss men låg risk för infriande av borgensåtagandena.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-21
Månadsrapport Öhmans 161231

Protokollsanteckning

Lars-Erik Hansson, ekonomichef föredrar ärendet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10
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Sammanträdesdatum
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Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §50
KSAU §67

Dnr: KS/2017-0178

Ansökan om driftbidrag - AB Strömstads Badanstalt
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja driftbidrag enligt ansökan med 500 tkr och att kostnaden ska belasta
finansförvaltningen
att beakta behovet av driftbidrag i kommande budgetarbete 2018

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Badanstalten AB har inkommit med en ansökan om driftsbidrag för 2017
med 500 tkr. Badanstalten har genomgått en omställning av verksamheten under
senaste året då spaverksamheten avvecklats vilket påverkat ekonomin för bolaget.
Budgeten för 2017 som lämnats till kommunen visar på ett negativt nettoresultat. Med
utgångspunkt i den och bolagets egna kapital är det en förutsättning av bolagets
ekonomi stärks genom ett driftbidrag. Den genomförda revisionen 2016 lyfte upp
problematiken med att låta anknytningsverksamhet finansiera verksamheten i
simhallen. I den rapporten lyftes möjligheten med driftsbidrag till bolaget för att
beaktas av kommunstyrelsen i kommande budgetarbete.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-29
Ansökan om driftsbidrag 2017 02 28
Budget 2017 AB Strömstads Badanstalt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja driftbidrag enligt ansökan med 500 tkr och att kostnaden ska belasta
finansförvaltningen
att beakta behovet av driftbidrag i kommande budgetarbete 2018

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §51
KSAU §66

Dnr: KS/2016-0483

Utredning av driftsorganisation kultur & fritidsanläggningar
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram struktur för långsiktig
verksamhetsdrift i kultur- och fritidslokalerna kopplad till framtagandet av kultur- och
fritidsstrategi att en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen 2017-09-30
att AB Strömstad Badanstalt får i uppdrag att under 2017 skapa en organisation för
verksamhetsdrift i fritidslokaler med möjlighet att succesivt införliva allt fler lokaler,
utifrån framtagande av underlag från kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Driften av kultur- och fritidslokaler behöver organiseras i enhetlig form för att skapa hög
tillgänglighet, transparens samt effektivt nyttjande oavsett om det handlar om
regelbunden verksamhet eller arrangemang av mer tillfällig karaktär.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-04-03
Organisering av kultur och fritid

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att AB Strömstad Badanstalt får i uppdrag att under 2017 skapa en organisation för
verksamhetsdrift i fritidslokaler med möjlighet att succesivt införliva allt fler lokaler,
utifrån framtagande av underlag från kommunförvaltningen.
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram struktur för långsiktig
verksamhetsdrift i kultur- och fritidslokalerna kopplad till framtagandet av kultur- och
fritidsstrategi.

Förslag till beslut under sammanträdet

Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att en återrapportering av kommunledningsförvaltningen uppdrag ska ske till kommunstyrelsen 2017-09-30

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Siwert
Hjalmarssons tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker
Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

11 (37)

Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §52
KSAU §73

Dnr: KS/2016-0525

Utredning simhall
Kommunstyrelsens beslut
att uppdra åt AB Strömstadslokaler att starta projektering och ta fram
investeringskostnads kalkyl för att kunna genomföra renovering av befintlig simhall
under 2018

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslag angående nybyggnation av simhall på Strömsvallen (KS20160344)

Sammanfattning av ärendet

AB Strömstads Badanstalt har anmält behov av reparation, alternativt nybyggnation av
simhallen i Strömstads kommun.
Beslutsunderlag
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05
Tjänsteskrivelse Kurt Dahlberg, fritidsansvarig 2017-04-03
Simhallsutredning 2017-03-08
Protokoll kommunstyrelsen 2016-11-09

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att uppdra åt AB Strömstadslokaler att starta projektering och ta fram
investeringskostnads kalkyl för att kunna genomföra renovering av befintlig simhall
under 2018
att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag angående nybyggnation av
simhall på Strömsvallen ks2016-0344

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
AB Strömstadslokaler
AB Strömstads badanstalt

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §53
KSAU §66

Dnr: KS/2016-0204

Verksamhetsberättelse 2016
Kommunstyrelsens beslut
att verksamhetsberättelsen för 2016 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 0,6 Mnkr.
Det finns två större negativa budgetavvikelser. Den ena är på kommunledning vilket är
beror på användandet av externa konsulter under året. Konsulterna hade uppdrag för
att underlätta införandet av den nya organisationen samt att genomlysa administrativa
processer. Dessa uppdrag avslutades i slutet av 2016.
Kultur- och fritids underskott hänförs till aktivitetshallen där intäkterna inte når
budgeterad nivå. Detta är ett problem som måste beaktas under 2017 då många avtal
som berör driften av verksamheten går ut.
Ett större budgetöverskott återfinns inom utvecklingsavdelningen och kan hänföras till
att konsulter inte använts inom översiktsplaneringen i den nivå som det budgeterats.
I övrigt är det mestadels mindre avvikelser positiva avvikelser mot budget som delvis
beror på införandet av den nya organisationen, sjukskrivningar, personalomsättning.
Investeringar
Årets investeringar uppgick till 9,5 Mnkr varav renovering av Stadshuset uppgick till 8,3
Mnkr. Den totala investeringsbudgeten är 18,5 Mnkr.
Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen står som ansvarig helt eller delvis inom flertalet fokusområden.
Utvecklingen går åt rätt håll inom flera målområden även om inte alla mål kunnat nås
under året. Exempel på detta är antalet borätter som inte nått målnivån, även om
statistiken visar att det byggs mer i Strömstads kommun än i andra kommuner i
jämförbar storlek. Förutsättningar för kulturhus finns genom förhyrningen av Skagerack,
etablering i egentlig mening sker dock först under 2017.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-12
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-04-10
Verksamhetsberättelse KS 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att verksamhetsberättelsen för 2016 godkänns

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10
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Protokollsanteckning

Lars-Erik Hansson, ekonomichef föredrar ärendet

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Lars-Erik Hansson, ekonomichef

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

14 (37)

Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §54
KSAU §54

Dnr: KS/2016-0225

Uppföljning av Internkontrollplan 2016
Kommunstyrelsens beslut
att föreslagna åtgärdsförslag ska genomföras under 2017
att åtgärder ska återrapporteras till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Den samlade bedömningen utifrån uppföljning av internkontrollplan 2016 är att
kommunens verksamheter inte uppvisar några allvarliga eller akuta brister avseende
intern kontroll. Samtidigt bör framhållas att det finns utrymme för förbättringar på ett
flertal områden vilket sammanfattas av åtgärdsförslagen nedan.
Åtgärdsförslag:
• Uppdatera och implementera rutin för kontering av representation.
• Införa rutin för löpande kontroll av att representation, utbildning och konferens sker i
enlighet med kommunens policy.
• Utbildning för inköpare prioriteras under kommande år.
• Beloppsgränser införs i attestregister samt ekonomisystem.
• Lathund för kontering utarbetas och sprids till all personal som arbetar med kontering
och mottagningsattestering.
• Utveckla och implementera rutiner och arbetssätt för introduktion av nyanställda.
• Utveckla och implementera rutiner och arbetssätt för avslutningssamtal.
• Säkerställa att nya och uppdaterade styrdokument görs kända och implementeras i
kommunens verksamheter.
• Ta fram stödmaterial för implementering av den grafiska profilen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29
Tjänsteskrivelse, Controller Joel Wetterberg, 2017-03-16
Uppföljning av intern kontroll 2016, 2017-03-16
Internkontrollplan 2016, KF 2016-06-16 §80

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslagna åtgärdsförslag ska genomföras under 2017
att åtgärder ska återrapporteras till kommunstyrelsen

Protokollsanteckning

Joel Wetterberg, controller föredrar ärendet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
Joel Wetterberg, controller

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §55
KSAU §55

Dnr: KS/2017-0183

Internkontrollplan 2017
Kommunstyrelsens beslut
att anta internkontrollplan 2017 enligt förslag daterat 2017-03-21.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen och nämnderna ska, enligt reglemente för intern kontroll, varje år anta en
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Områden för uppföljning i 2017-års internkontrollplan har valts med bakgrund av
genomförd väsentlighets- och riskbedömning.
Föreslagen internkontrollplan omfattar följande sex kontrollområden:
• Ekonomi/upphandling – risk att upphandling inte sköts i enlighet med lagstiftning,
interna regler och rutiner samt ingångna avtal.
• Handläggning och ärendehantering – risk för oegentligheter (mutor och jäv) i samband
med handläggning och beslutsfattande.
• Bemötande och tillgänglighet – risk att kommunen brister i serviceskyldighet och
bemötande, t ex att medborgare ska få snabba svar på frågor.
• Kompetensförsörjning – risk för bristande kontinuitet i verksamheten pga svårighet att
rekrytera och behålla kompetent personal.
• Styrning och samordning – risk för bristande implementering av och kännedom om
styrande dokument.
• Samlad uppföljning av risker med sammanvägt väsentlighets- och riskvärde tolv samt
av åtgärder från 2016-års uppföljning av intern kontroll.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29
Tjänsteskrivelse, controller Joel Wetterberg, 2017-03-21
Förslag till internkontrollplan 2017 – kommunstyrelsen, 2017-03-21

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att anta internkontrollplan 2017 enligt förslag daterat 2017-03-21.

Protokollsanteckning

Joel Wetterberg, controller föredrar ärendet

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker
Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium, Lars-Erik Hansson, ekonomichef, Joel
Wetterberg, controller.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §56
KSAU §53

Dnr: KS/2017-0125

Årsrapport 2016 Försäkringsverksamhet i Strömstads kommun
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna årsrapport 2016 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads
kommun.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt sin årliga rapport avseende skador och premier
för försäkringsverksamheten i Strömstads kommun.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29
Tjänsteskrivelse av redovisningsekonom Bengt Andersson, 2017-03-22
Årsrapport försäkringar 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår Kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsrapport 2016 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads
kommun.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
Natalia Larsson, ekonom

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §57
KSAU §68

Dnr: KS/2016-0359

Uppsiktsplikt AB Strömstadsbyggen 2016
Kommunstyrelsens beslut
att AB Strömstadsbyggen har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på ett sätt
som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet med de
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten
att AB Strömstadsbyggens styrelse under 2017 genomför de förslag till åtgärder i
handlingsplanen från Ernst& Young som inte är genomförda avseende stärkt uppföljning av
bolaget, fastställandet av övriga styrdokument och säkerställandet av ett strukturerat
internkontrollarbete.

Sammanfattning av ärendet

Av 6 kap 1 § andra stycket kommunallagen (1991:900, KL) framgår att kommunstyrelsen
ska ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, vilket vanligen kallas
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Förändringar i 6 kap. 1 a § KL år 2013 medförde en
förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande att kommunstyrelsen i årliga
beslut för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till fullmäktige lämna förslag på
nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-22
Handlingsplan från Ernst & Young

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att AB Strömstadsbyggen har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på ett sätt
som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet med de kommunala
befogenheter som gäller för verksamheten
att AB Strömstadsbyggens styrelse under 2017 genomför de förslag till åtgärder i
handlingsplanen från Ernst& Young som inte är genomförda avseende stärkt uppföljning av
bolaget, fastställandet av övriga styrdokument och säkerställandet av ett strukturerat
internkontrollarbete.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker
Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
AB Strömstadsbyggen kjell@stromstadsbyggen.se

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §58
KSAU §69

Dnr: KS/2016-0358

Uppsiktsplikt AB Strömstadslokaler 2016
Kommunstyrelsens beslut
att AB Strömstadslokaler har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten

Sammanfattning av ärendet

Av 6 kap 1 § andra stycket kommunallagen (1991:900, KL) framgår att kommunstyrelsen
ska ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, vilket vanligen kallas
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Förändringar i 6 kap. 1 a § KL år 2013 medförde en
förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande att kommunstyrelsen i årliga
beslut för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till fullmäktige lämna förslag på
nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att AB Strömstadslokaler har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
AB Strömstadslokaler kjell@stromstadsbyggen.se

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §59
KSAU §70

Dnr: KS/2016-0355

Uppsiktsplikt AB Strömstads Badanstalt 2016
Kommunstyrelsens beslut
att AB Strömstads Badanstalt har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin bad- och simverksamhet samt friskvårdverksamhet på sätt som är förenligt med det kommunala
ändamålet för verksamheten och i enlighet med den kommunala kompetens som gäller
för verksamheten.
att AB Strömstads Badanstalts styrelse under 2017 genomför de förslag till åtgärder i
handlingsplanen från Ernst& Young som inte är genomförda avseende uppföljning av
bolaget och säkerställandet av ett strukturerat internkontrollarbete.
att Kommunstyrelsen tar i beaktande revisorernas bedömning om behovet av
driftsbidrag i kommande budgetarbete

Sammanfattning av ärendet

Av 6 kap 1 § andra stycket kommunallagen (1991:900, KL) framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, vilket
vanligen kallas för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Förändringar i 6 kap. 1 a § KL år
2013 medförde en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande att
kommunstyrelsen i årliga beslut för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om den
verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till
fullmäktige lämna förslag på nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-22
Handlingsplan från Ernst & Young

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att AB Strömstads Badanstalt har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin bad- och simverksamhet samt friskvårdverksamhet på sätt som är förenligt med det kommunala
ändamålet för verksamheten och i enlighet med den kommunala kompetens som gäller
för verksamheten.
att AB Strömstads Badanstalts styrelse under 2017 genomför de förslag till åtgärder i
handlingsplanen från Ernst& Young som inte är genomförda avseende uppföljning av
bolaget och säkerställandet av ett strukturerat internkontrollarbete.
att Kommunstyrelsen tar i beaktande revisorernas bedömning om behovet av
driftsbidrag i kommande budgetarbete

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
AB Strömstads badanstalt erlund59@gmail.com

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §60
KSAU §71

Dnr: KS/2017-0155

Kommunstyrelsen uppsiktsplikt avseende AB Strömstanet
Kommunstyrelsens beslut
att AB Strömstanet har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på ett sätt
som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet med de
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten

Sammanfattning av ärendet

Av 6 kap 1 § andra stycket kommunallagen (1991:900, KL) framgår att kommunstyrelsen
ska ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, vilket vanligen kallas
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Förändringar i 6 kap. 1 a § KL år 2013 medförde en
förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande att kommunstyrelsen i årliga
beslut för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till fullmäktige lämna förslag på
nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att AB Strömstanet har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på ett sätt
som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet med de
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
AB Strömstadnet kjell@stromstadsbyggen.se

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §61
KSAU §72

Dnr: KS/2016-0356

Uppsiktsplikt AB Strömstadsgaragen 2016
Kommunstyrelsens beslut
att AB Strömstadsgaragen har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten

Sammanfattning av ärendet

Av 6 kap 1 § andra stycket kommunallagen (1991:900, KL) framgår att kommunstyrelsen
ska ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, vilket vanligen kallas
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Förändringar i 6 kap. 1 a § KL år 2013 medförde en
förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande att kommunstyrelsen i årliga
beslut för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till fullmäktige lämna förslag på
nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att AB Strömstadsgaragen har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
AB Strömstadsgaragen kjell@stromstadsbyggen.se

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §62
KSAU §57

Dnr: KS/2017-0172

Delegationsordning kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
att anta ny delegationsordning för Kommunstyrelsen
att årligen bedöma eventuella behov av uppdatering.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har en delegationsordning som idag inte möter gällande lagstiftning
och antagna styrdokument. Delar av kommunstyrelsens ansvarsområden bör dessutom
vara mall för övriga förvaltningars delegationsordningar rörande ekonomi- och
personalområden.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef
Förslag till ny delegationsordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att anta ny delegationsordning för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut under sammanträdet

Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att årligen bedöma eventuella behov av uppdatering.
Anna-Lena Carlsson (C) bifaller Siwert Hjalmarssons tilläggsyrkande

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Siwert
Hjalmarssons tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Maria Reinholdsson, kommunchef

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §63
KSAU §58

Dnr: KS/2017-0093

Bilaga till dokumenthanteringsplan – definition av handlingar
av tillfällig eller ringa betydelse
Kommunstyrelsens beslut
att besluta om definition av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Sammanfattning av ärendet

Arbete med en kommunövergripande dokumenthanteringsplan pågår. Samtidig
förbereds för införande av e-arkiv. En förutsättning är att gallring av handlingar inleds i
ännu ej gallrade verksamhetssystem. För att säkerställa att detta sker i enlighet med
gällande regler rekommenderas att ett kommunövergripande beslut fattas för att nå
enhetlighet i fråga om handlingstypen ”handlingar av ringa eller tillfällig betydelse”.
Kommunstyrelsen har i egenskap av arkivmyndighet sådan rådighet enligt
arkivreglemente.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck, kommunikationschef 2017-03-21
Bifogat förslag till definition av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att besluta om definition av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Helena Raunegger, kvalitetsansvarig
Registrator vid samtliga förvaltningar
Lars-Erik Hansson, ekonomichef

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §64
KSAU §59

Dnr: KS/2017-0092

Riktlinjer för e-post
Kommunstyrelsens beslut
att anta förslag till riktlinjer för e-post
att komplettera riktlinjer för e-post med rutiner vid avslutande av anställning eller
uppdrag
att inaktualitetsförklara Riktlinje för elektronisk post och andra elektroniska handlingar
(2002)

Sammanfattning av ärendet

Digital post/e-post är idag den dominerande kanalen för kommunikation externt och
internt. Kommunen saknar dock regler för hur e-post ska hanteras. Den ökande volymen
ställer krav på fasta rutiner liksom kunskap om regler för offentlighet och sekretess för
e-post. Föreliggande förslag lägger en grund för effektiv och rättssäker hantering av
epost inom kommunen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017 -03-07
Riktlinje för e-post

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att anta förslag till riktlinjer för e-post
att komplettera riktlinjer för e-post med rutiner vid avslutande av anställning eller
uppdrag
att inaktualitetsförklara Riktlinje för elektronisk post och andra elektroniska handlingar
(2002)

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Samtliga chefer
Webbansvarig

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §65
KSAU §60

Dnr: KS/2016-0670

Kommunikationspolicy för Strömstads kommun
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta Kommunikationspolicy för Strömstads kommun enligt förslag daterat
2016-12-25
att låta Kommunikationspolicyn ersätta de tidigare styrdokumenten ”Policy för
kommunens webbsida” (2007) och ”Informationspolicy” (1995)

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun saknar en övergripande och aktuell kommunikationspolicy.
Nuvarande förslag till styrdokument anger grundläggande principer för intern och
extern kommunikation och tydliggör ansvar och roller i organisationen. Den beskriver
kommunikationens basfunktioner och lägger fast kriterier för kontakt med media.
Policyn utgår från kommunens värdegrund och verksamhetsidé, och följs upp via mått i
årsredovisning samt i kommunikationsavdelningens verksamhetsplan.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017-03-15

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att anta Kommunikationspolicy för Strömstads kommun enligt förslag daterat
2016-12-25
att låta Kommunikationspolicyn ersätta de tidigare styrdokumenten ”Policy för
kommunens webbsida” (2007) och ”Informationspolicy” (1995)

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §66
KSAU §62

Dnr: KS/2017-0117

BJÖRNERÖD 1:4 – förfrågan om köp av mark
Kommunstyrelsens beslut
att avslå ansökan om köp i nuläget.

Reservationer och särskilda uttalanden

På grund av jäv deltar inte Anette Andersson (L) i handläggning och beslut i detta
ärende.

Sammanfattning av ärendet

Pråmkompaniet AB, ägare av industrifastigheten Björneröd 1:130, har inkommit med en
förfrågan om att få köpa den kvarstående del av Björneröd 1:4 som utgör hamnplan om
ca 0,6 hektar samt vattenområdet utanför om ca 5 hektar, för att kunna utöka sin
pråmverksamhet och om möjligt uppföra ytterligare kajanläggning.
Tekniska nämnden beslutade att försälja del av hamnplanen inklusive befintlig
kajanläggning för nuvarande verksamhet 2010-05-18, TN § 41, dnr TN/2007-0237.
Björneröd 1:4:s totala land- och vattenareal utgör ca 37 hektar.
Enligt kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2013-10-24, som är
vägledande för kommunens ställningstagande till markanvändningen i kommunen,
rekommenderas kvarstående delen av hamnplanen användas för kulturcentrum.
Med anledning av rekommendationen i översiktsplanen föreslår förvaltningen att
kommunstyrelsen avslår en försäljning av hamnplanen inklusive vattenområdet i
avvaktan på framtida utveckling i Krokstrand.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29
Tjänsteskrivelse, Roland Kindslätt, förvaltningschef tekniska 2017-02-14
Karta
Ansökan, daterad 2015-09-24

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att avslå ansökan om köp i nuläget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att uppdra till tekniska nämnden att kontakta företaget och
diskutera eventuellt arrende.
Siwert Hjalmarsson (M) och Anna-Lena Carlsson (C) bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

Beslutsgång 1

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslutsgång 2

Ordförande ställer Ronnie Brorssons yrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår Ronnie Brorssons yrkande
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande, röstar ja.
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande, röstar nej.
Strömstads kommun
Kommunstyrelsen
Nr Ledamot
1 Peter Dafteryd
2 Hans-Inge Sältenberg
3 Anna-Lena Carlsson
4 Margareta Fredriksson
5 Anette Andersson
6 Bengt Bivrin
7 Ronnie Brorsson
8 Lena Martinsson
9 Kent Hansson
10 Siwert Hjalmarsson
11 Mattias Gustafsson
Summa

Omröstningsprotokoll
2017-04-12
Parti Ersättare
C
C
C
L
L
MP
S
S
S
M
SD

Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8 3

Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 3 nej-röster.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Ronnie Brorssons yrkande.

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Tekniska nämndens diarium
Pråmkompaniet i Lysekil AB, Skal Hedarna 166, 453 92 Lysekil

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §67
KSAU §63

Dnr: KS/2017-0196

Del av Strömstad 4:16 m fl, färjeläget - planbesked
Kommunstyrelsens beslut
att lämna positivt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL
att sjöräddningsstationen ska inkluderas i planarbetet
att starta planarbetet omgående
att detaljplanen bedöms kunna antas senast 2018-12-31

Beslutsmotivering

Hamnen och färjetrafiken är en viktig del av infrastrukturen i Strömstad. För att
tillmötesgå rederiernas behov av att kunna sätta in större, modernare och miljövänligare
fartyg behöver detaljplanen för området omgående omarbetas.
I samma planarbete bör samtidigt området där sjöräddningsstationen ligger idag tas
med för att ge en byggrätt åt verksamheten som idag enbart har tillfälligt bygglov.

Sammanfattning av ärendet

För att kunna ta emot nya moderna, miljövänliga och större fartyg krävs en
uppgradering av infrastrukturen på färjeläget. Bland annat behövs en ny fordonsramp,
trossbrygga och trapptorn.
Kommunstyrelsen har i beslut 2016-02-10 § 16 beslutat att genomföra en förstudie för
Strömstads södra infart och hamnområden. I uppdraget från kommunstyrelsen ingår
även att initiera detaljplaner för de delområden som inte kan invänta planprogrammet
för helheten. Kommunstyrelsen har även 2017-02-08 § 18 beslutat att färjeläget ska vara
kvar på Torskholmen.
Behovet av åtgärder inom hamnområdet föranleder nu att ett detaljplanearbete
behöver initieras utan att ett planprogram för hela södra infarten finns framtaget.
För färjeläget är den nu gällande detaljplanen, 14-STR-49, från 1965.
En ny fordonsramp ryms inom det område i detaljplanen som är betecknat Vb, ”område
skall utgöra vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som kan
medgivas för uppförande av kajer, bryggor eller dylikt”.
Ny trossbrygga och nytt trapptorn måste uppföras inom det område i detaljplanen som
är betecknat V, ”vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas”.
För att ha en rimlig möjlighet att hinna bygga klart till högsäsongen 2019 behöver
Tekniska förvaltningen kunna påbörja byggnation så snart som möjligt och då krävs först
en ny detaljplan.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29
Tjänsteskrivelse Elin Solvang, plan och byggchef 2017-03-20
Ansökan om planbesked, tekniska förvaltningen 2017-03-17.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att lämna positivt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL
att sjöräddningsstationen ska inkluderas i planarbetet
att starta planarbetet omgående
att detaljplanen bedöms kunna antas senast 2018-12-31

Förslag till beslut under sammanträdet

Margareta Fredriksson (L) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Protokollsanteckning

Elin Solvang, plan och byggchef föredrar ärendet

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Tekniska förvaltningen
Controller Joel Wetterberg
Översiktsplanerare Björn Richardsson
Miljö- och bygg; Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §68
KSAU §64

Dnr: KS/2016-0619

Kv Montören m fl, Västra Prästängen detaljplan
Kommunstyrelsens beslut
att tillstyrka fortsatt planarbete med samma inriktning och omfattning

Sammanfattning av ärendet

Samrådshandlingar har skickats på remiss. Uppskov med svar har beviljats till den 24
april. Planförslaget omfattar västra Prästängen och innebär att fler typer av
verksamheter än idag kan medges. Däremot medges inte all typ av handel. Som skäl
anges i planbeskrivningen att kommunen vill inte vill få ett nytt externhandelsområde
som konkurrerar med stadskärnan och andra handelscentra i staden.
Begränsning av ny handel i Prästängen är också nödvändigt enligt den trafikutredning
för tätorten som gjordes 2016. Utredningen visade att en full utbyggnad av handel i
Prästängen skulle förbruka hela utrymmet för mer trafik i tätorten fram till år 2030. Den
lediga kapaciteten i vägnätet behövs bland annat för nya bostäder. Det är därför viktigt
att planarbetet fortsätts med samma inriktning och omfattning.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2017-03-17
Planbeskrivning och plankarta, daterade 2017-01-26

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att tillstyrka fortsatt planarbete med samma inriktning och omfattning

Protokollsanteckning

Björn Richardsson, översiktsplanerare föredrar ärendet

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §69
KSAU §65

Dnr: KS/ 2017-0065

Mällby 1:16 m fl, Mällby gård - planbesked
Kommunstyrelsens beslut
att lämna positivt planbesked i enlighet med Start-PM, daterat 2017-02-13
att i detaljplanen planera för möjlighet att bygga Säbo.
att under planarbetet undersöka möjlighet till varierande byggnadshöjder.
att starta planarbetet så snart tillgängliga resurser finns på förvaltningen
att detaljplanen bedöms kunna antas senast 2018-12-31

Sammanfattning av ärendet

I de riktlinjer bostadsförsörjning som Kommunfullmäktige antagit pekas det nu
aktuella området ut som ett av de högst prioriterade bostadsområdena på
kommunalmark att påbörja planarbete för. Tekniska förvaltningen har nu
inkommit med en ansökan om planbesked för del av Mällby 1:16. Syftet med
planen är att tillskapa byggrätter för ca 100 bostäder.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29
Tjänsteskrivelse Elin Solvang Plan-och byggchef 2017-02-13
Ansökan om planbesked inkom 2016-11-18.
Start-PM daterat 2017-02-13 är framtaget som grund för beslutet och för kommande
detaljplanearbete.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att lämna positivt planbesked i enlighet med Start-PM, daterat 2017-02-13
att i detaljplanen planera för möjlighet att bygga Säbo.
att under planarbetet undersöka möjlighet till varierande byggnadshöjder.
att starta planarbetet så snart tillgängliga resurser finns på förvaltningen
att detaljplanen bedöms kunna antas senast 2018-12-31

Protokollsanteckning

Elin Solvang, plan och byggchef föredrar ärendet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Tekniska förvaltningen
Controller Joel Wetterberg
Översiktsplanerare Björn Richardsson
Miljö- och bygg; Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §70
KSAU §66

Dnr: KS/2016-0151

Utbyggnad av Skee skola
Kommunstyrelsens beslut
att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga till Skee skola enligt
förprojektering (omfattande fyra klassrum)
att tillbyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2018

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av kommunstyrelsen (KS/2016-0151) har AB Strömstadslokaler i
dialog med barn- och utbildningsförvaltningen förprojekterat utbyggnaden av
Skee skola. Förprojekteringen presenterades för kommunstyrelsens respektive
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 22 februari 2017.
Enligt elevstatistik och förväntad inflyttning behöver Skee skola nya klassrum
från och med hösten 2018. Det innebär att utbyggnaden av Skee skola behöver
påbörjas senast hösten 2017.
Förvaltningschefen föreslår mot bakgrund av detta en utbyggnad av Skee skola
omfattande fyra klassrum enligt den presenterade förprojekteringen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29
Tjänsteskrivelse 2017-02-24
Förprojektering Skee skola (2017-02-13)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga till Skee skola enligt
förprojektering (omfattande fyra klassrum)
att tillbyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2018

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
AB Strömstadslokaler kjell@stromstadsbyggen.se
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-12

KS §71
KS § 42
KSAU § 38

Dnr: KS/2017-0030

Utredning multifunktionellt kök
Kommunstyrelsens beslut
att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen genomföra en förstudie gällande multifunktionellt
kök.
att under förstudien genomföra ett prov med kyld mat som värms i mottagningskök
att en avrapportering ska ske till kommunstyrelsen den 30 augusti 2017

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med konsult Britt Lerneby,
Strömstadslokaler tagit fram ett konkret beslutsunderlag gällande den framtida
organisationen för tillagningskök. Underlaget bygger på Britt Lernebys utredning, men
har kompletterats med en jämförande analys gällande driftskostnader, antal tjänster och
investeringsbehov i nuvarande mottagningskök.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-08
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15
Samlat beslutsunderlag måltidsförsörjning inom förskola, skola och äldreomsorg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen genomföra en förstudie gällande multifunktionellt
kök.
att en avrapportering ska ske till kommunstyrelsen den 30 augusti 2017

Förslag till beslut under sammanträdet

Hans- Inge Sältenberg (C) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att man även utreder ett färre antal kök samt
att under förstudien genomföra ett prov med kyld mat som värms i mottagningskök
Siwert Hjalmarsson (M) och Mattias Gustafsson (SD) bifaller Ronnie Brorssons yrkande

Beslutsgång 1

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Ronnie
Brorssons tilläggsförslag att under förstudien genomföra ett prov med kyld mat som
värms i mottagningskök kan antas och finner att så sker

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

37 (37)

Sammanträdesdatum
2017-04-12

Beslutsgång 2

Ordförande ställer Ronnie Brorssons yrkande att man även utreder ett färre antal kök
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Ronnie Brorssons yrkande
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande, röstar ja.
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande, röstar nej.
Strömstads kommun
Kommunstyrelsen
Nr Ledamot
1 Peter Dafteryd
2 Hans-Inge Sältenberg
3 Anna-Lena Carlsson
4 Margareta Fredriksson
5 Anette Andersson
6 Bengt Bivrin
7 Ronnie Brorsson
8 Lena Martinsson
9 Kent Hansson
10 Siwert Hjalmarsson
11 Mattias Gustafsson
Summa

Omröstningsprotokoll
2017-04-12
Parti Ersättare
C
C
C
L
L
MP
S
S
S
M
SD

Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6 5

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Ronnie Brorssons yrkande.

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
AB Strömstadslokaler kjell@stromstadsbyggen.se
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

